Svakere norsk krone fører til prisoppgang
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2013 ble preget av lavere aktivitet og importen av stål til Norge gikk ned. Etter at vi de siste 10 årene har vært i en
situasjon med store pris endringer har det siste året vært preget av stabile, men lavere internasjonale priser.
Svekkelsen av den norske kronen har imidlertid ført til en oppgang i prisene målt i norske kroner.

Valuta

Som kjent har den norske kronen svekket seg kraftig i løpet av 2013. Fra bunn-nivået er det en endring mot euroen på
i underkant av 14 % mot dagens kurs. Basert på dagens situasjon er dette den vesentligste årsaken til prisøkningene vi
nå ser.

Stål

Vi ser så langt at prisene på stål målt i euro har hatt en liten stigning fra Q4- 13 til Q1-14, og med en svak krone blir
dette forsterket. Den betydelige økningen som verkene så for seg i Q1 ble vesentlig mindre enn de forventet.
Markedsutsiktene på kort sikt tilsier ikke prisoppganger selv om verkene absolutt trenger dette på grunn av betydelige
problemer med inntjeningen. Det forventes ytterligere justeringer av kostnader på de europeiske verkene for å
komme i balanse. Ingen verk går med positive resultater og det forventes at de vil kutte kapasitet og dermed forsøke å
få balanse mellom etterspørsel og tilbud i et mellomlangt tidsperspektiv.

Råvarer

Malm og skrap som er de viktigste innsatsfaktorene i produksjon av stål har hatt følgende utvikling: Skrap har siden
juni gått noe opp målt i euro, mens malm prisene i samme periode har hatt en noe mer varierende prisutvikling med
opp- og nedgang. Kombinasjonen av økte skrotpriser og forventet nedgang i jernmalm og kullpriser utgjør en fordel
for ikke skrotbaserte materialer.

Rustfritt stål

Basisprisen på rustfritt stål har gått noe opp pga. valutasituasjon. Legeringstillegget har siste halvår gått noe ned noe
som gjør at samlet sett har prisene for rustfritt vært stabile.

Aluminium

Råvareprisen målt i dollar har falt den siste tiden, dette prisfallet kompenseres mye med en sterkere dollar.
Bearbeidingsprisen som ofte blir gitt i euro eller dollar er uforandret noe som gir en oppgang i norske kroner. Når vi
ser på råvareprisen og bearbeidingsprisen samlet får vi tilnærmet en flat pris.

Metaller

Råvareprisene har hatt en jevn stigning siste halvåret. Siden juni har kobberprisen steget med ca. 10 %. Tilsvarende
økning har vi også sett på sink og bly.

Konklusjon

Stålverkene rundt i verden sliter. Europeiske verk er preget av den lave aktiviteten og til tross for at de har gjort store
tiltak har de fortsatt problemer med å oppnå positive resultater. Det er kun små tegn til endringer, noe som gjør
fremtiden usikker. I den nærmeste tiden forventes det at stålprisene vil forbli stabile på et lavt nivå. Dette vil bety at
mange stålverk må sette inn ytterligere kraftige tiltak, som igjen kan medføre strukturendringer i bransjen. Dette med
sikte på å skape bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel for å oppnå stålpriser som er bærekraftige for
stålprodusentene.
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